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MATERIAŁY PRZEZNACZONE DLA GRUPY: „ŻABEK” I „PSZCZÓŁEK" 

DATA: 22.04.2020r. 

OPRACOWAŁY: Magdalena Bojda, Magdalena Falandys, Magdalena Witek, Marta 

Gołojuch 

 

Temat: Malowane wiosenne kwiaty 

 

Cele ogólne: 

 usprawnianie umiejętności liczenia, 

 rozwijanie zainteresowania przyrodą, 

 rozwijanie sprawności ruchowej. 

 

Cele operacyjne: 

Dziecko: 

 dolicza do podanej liczby elementów i odlicza od podanej liczby elementów 

(o jeden element więcej lub o jeden element mniej), 

 układa chodniczek w kolorach wiosny, 

 wykonuje ćwiczenia ruchowe. 

 

I CZĘŚĆ DNIA 

 Troszkę się poruszamy 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=351fw50UOn8 

 

 Zabawa ćwicząca spostrzeganie – Ence-pence.  

Mały przedmiot np.: guzik, piórko, moneta.  

Rodzic, z rękami schowanymi za plecami, ukrywa mały przedmiot w jednej dłoni. 

Mówi do dziecka: Ence-pence, w której ręce? i pokazuje zaciśnięte pięści. 

Dziecko lekkim klepnięciem wskazuje dłoń, w której jest ukryty przedmiot. Jeśli 

trafi – zamieniają się rolami, a jeśli nie – zgaduje ponownie. 

 Zabawa Guzik z pętelką. 

Różne guziki lub kółka do pchełek, sylwety wycięte z kartonu: ptaki, kwiatki, 
chmurki, słonko. 

Dzieci układają guziki na sylwetach wyciętych z kartonu (np. promyki słońca, 

skrzydełko i oko ptaka, płatki kwiatków itp.).  

  

https://www.youtube.com/watch?v=351fw50UOn8
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II CZĘŚĆ DNIA 

 

Zajęcia 1. 

 

 Zabawa rozpoczynająca zajęcia – Ene, due, rabe. 

Zapraszamy do zabawy innych członków rodziny. 

Wszyscy siedzą w kole. Rodzic wylicza za pomocą rymowanki (wskazuje na 

kolejną osobę): Ene, due, rabe, połknął bociek żabę. Żaba – Tadeusza. W 

brzuchu mu się rusza. Osoba wskazana na końcu rymowanki wydaje dźwięk 

kojarzący się z wiosną, a pozostali słuchają i odgadują, co to jest, np.: kum, kum 

– żaba, kle, kle – bocian, kapu-kap – wiosenny deszcz, ćwir, ćwir – wróble, ku-
ku – kukułka, fiju, fiju – skowronek, szsz – wietrzyk, itp.  

 Układanie chodniczka w kolorach kojarzących się z wiosną. 

Kolorowe patyczki matematyczne. 

Rodzic układa z kolorowych patyczków wzory do powtórzenia przez dziecko. 

Głośno nazywa, liczy i układa patyczki w danym kolorze, np. po dwa, po trzy, po 

cztery (po pięć), w kolorach: zielonym, żółtym, niebieskim, czerwonym. Dzieci 

samodzielnie układają barwne chodniczki według wzoru. 

 Eksperymenty plastyczne: Jak powstają kolory wiosny?  

Palety malarskie lub kawałki grubej folii, farby plakatowe: żółta, niebieska, 
czerwona, pędzle, woda, sylwety krokusów.  

Rodzic ma na palecie farby plakatowe w trzech kolorach. Łączy je ze sobą, 

rozcieńcza wodą i miesza pędzelkiem. Dzieci obserwują powstałe kolory i podają 

propozycje tego, co można namalować w danym kolorze. Np. z połączenia żółtej 

farby i niebieskiej farby otrzymujemy kolor zielony, którym można namalować 

liście; po połączeniu żółtej farby i czerwonej farby powstał kolor pomarańczowy, 

którym można namalować owoc pomarańczy, a z połączenia niebieskiej farby  
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i czerwonej farby powstał kolor fioletowy, którym można pomalować sylwety 

krokusów wycięte z kartonu. 

 Zabawa matematyczna Sadzimy wiosenne kwiaty. 

Trzy sylwety donic wycięte z kolorowego papieru, sylwety krokusów (po 5  

w kolorach: fioletowym, żółtym i białym), klej, kartki, żywe kwiaty cebulowe  
w doniczce, krokusy, żonkile.  
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Dzieci obserwują żywe kwiaty w doniczce, nazywają ich kolory; liczą, ile jest 

rozkwitniętych kwiatów, ile jest kwiatów w pąkach. Układają papierowe kwiaty 

w donicach według kolorów, tak aby było ich: tyle samo w każdej donicy, o jeden 

więcej w kolejnych donicach lub o jeden mniej, zgodnie z poleceniem Rodzica. 

Na koniec przyklejają sylwety donic i wybranych kwiatów na kartonie. 
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 Karta pracy, cz.2, nr 10.(Grupa Żabek) 
1) https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oa_kp_3_2/mobile/index.html#p=22 

2) https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/oia-a-kp-

cz2.pdf?fbclid=IwAR3IRD_MGnD1e9ln0P8O9T6I-tpUGIWpbmZQD3TRmbQ_kR-

YRwMynvyr61Q  

(Tutaj można wydrukować kartę pracy). 

Dzieci: 

− rysują po śladach rysunku krokusa, 

− kolorują go na fioletowo, 

− oglądają zdjęcia innych kwiatów kwitnących wiosną.  

 Karta pracy, cz.2, nr 27.(Grupa Pszczółek) 

1) https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oa_kp_4_2/mobile/index.html#p=28 

2) https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/oia-aplus-kp-cz2.pdf ) 

(Tutaj można wydrukować kartę pracy). 

Dzieci:  

− rysują po szarych liniach rysunków krokusów, 

− kolorują jeden z nich na fioletowo, 

− oglądają zdjęcia innych kwiatów kwitnących wiosną. 

 

 Zabawa układankami guziczkowymi. 

 

Zajęcia 2. 

Zabawy na świeżym powietrzu 

 Działanie przyrodnicze Rabata z kwiatami. 
Sadzonki kwiatów cebulowych, skrzynki, ziemia.  

Dzieci wysadzają do skrzynek lub na rabatę wiosenne kwiaty cebulowe. 

 Zabawa bieżna Berek ence-pence. 
Mały przedmiot, np.: guzik, kapsel. 

Początek zabawy jest opisany w pierwszej części dnia. Jeśli dziecko wskaże 

niewłaściwą dłoń, musi dogonić uciekającego rodzica z guzikiem i dopiero wtedy 

on przekazuje mu guzik. 

  

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oa_kp_3_2/mobile/index.html#p=22
https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/oia-a-kp-cz2.pdf?fbclid=IwAR3IRD_MGnD1e9ln0P8O9T6I-tpUGIWpbmZQD3TRmbQ_kR-YRwMynvyr61Q
https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/oia-a-kp-cz2.pdf?fbclid=IwAR3IRD_MGnD1e9ln0P8O9T6I-tpUGIWpbmZQD3TRmbQ_kR-YRwMynvyr61Q
https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/oia-a-kp-cz2.pdf?fbclid=IwAR3IRD_MGnD1e9ln0P8O9T6I-tpUGIWpbmZQD3TRmbQ_kR-YRwMynvyr61Q
https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oa_kp_4_2/mobile/index.html#p=28
https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/oia-aplus-kp-cz2.pdf
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III CZĘŚĆ DNIA 

 

 Układanie par i łańcuszków logicznych – Co do czego pasuje? 
Zestaw obrazków związanych z wiosną lub gotowa gra.  

Rodzic rozkłada obrazki związane z wiosną. Dziecko nazywa je, układa z nich 

logiczne pary, a następnie dobiera po kilka obrazków, które do siebie pasują,  

i uzasadnia swoje decyzje. 

 Zabawa słowami Dokończ słowo. 
Dzieci mówią całe słowa związane z wiosną, które z rytmicznym podziałem (na 

sylaby) powiedział Rodzic., np.: wio-sna, kro-ku-sy, bo-cian, ża-ba itp. 

 Zabawa ruchowa Wiosenna powódź. 

Krzesełka, szarfy lub gazety, nagranie odgłosów wody (można z korzystać z 

poniższego linku: https://youtu.be/oUgNe1fts-0) 

Podczas nagrania odgłosów wody dziecko wraz z rodzicem spacerują uważnie, 

omijając ułożone na podłodze szarfy (kałuże). Na hasło Rodzica: Powódź! – 

dziecko i rodzic rozbiegają się i siadają na krzesełkach, unosząc nogi nad podłogę. 

Zabawę powtarzamy kilka razy. 

 

Gorąco pozdrawiamy wszystkie dzieci 

 

https://youtu.be/oUgNe1fts-0

